
1. Általános rendelkezések

Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biz to sí tó Zrt. (szék he lye:
Bu da pest, 1134 Ró bert Kár oly krt 70–74. a to váb bi ak ban: biz to -
sí tó) se gít ség nyúj tá si szer zõ dé se i re, va la mint a se gít ség nyúj tá si
részt is tar tal ma zó biz to sí tá sa i ra, fel té ve, hogy a szer zõ dést je len
fel té te lek re hi vat ko zás sal kö töt ték.
A je len fel té te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a ma gyar
Pol gá ri Tör vény könyv, il let ve a ha tá lyos ma gyar jog sza bály ok
ren del ke zé sei az irány adók. A biz to sí tá si szer zõ dés írás be li meg -
ál la po dás út ján jön lét re.

1.1 A biz to sí tá si szer zõ dés ala nyai

1.1.1 A szer zõ dõ
A szer zõ dõ fél az a ter mé sze tes, vagy jo gi sze mély, aki a biz to sí -
tá si szer zõ dés meg kö té sé re aján la tot tett, a biz to sí tá si dí jat fi ze -
ti, és ezen mi nõ sé gé ben a köt vé nyen fel tün tet ték.

1.1.2 A Biz to sí tott sze mély
Biz to sí tott le het bár mely ter mé sze tes sze mély.
Nem le het nek Biz to sí tott sze mé lyek:
– a biztosítási ajánlattétel időpontjában 80. életévüket betöltött

személyek
– devizakülföldinek minősülő személyek, amennyiben a magyar-

országi gyógykezelési költségekre nem rendelkeznek a jogsza-
bályokban   meghatározott mértékű fedezettel, vagy ezen költ-
ségek kiegyenlítésére alkalmas biztosítással.

1.1.3 A se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó
A se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó az a jo gi sze mély, aki a biz to sí tó val
szer zõ dé ses kap cso lat ban áll és a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok
vo nat ko zá sá ban a biz to sí tót kép vi se li. A se gít ség nyúj tá si szol gál -
ta tá so kat ki zá ró la go san a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó nyújt ja.

1.1.4 A biz to sí tá si szol gál ta tás jo go sult ja
A biz to sí tó szol gál ta tá sá ra a szer zõ dés ben meg ne ve zett Biz to sí -
tott sze mély jo go sult. A fel té te lek alap ján nyúj tott biz to sí tá si
szol gál ta tá so kat a biz to sí tó a szám lát ki ál lí tó se gít ség nyúj tá si
szol gál ta tó nak fi ze ti ki. Ki vé telt ké pez, ha a se gít ség nyúj tá si szol -
gál ta tó jó vá ha gyá sá val egyen lí tet ték ki a szám lát, eb ben az eset -
ben a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó – a szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott összeg mér té ké ig – a szám la ki egyen lí tõ jé nek té rí ti meg a
költ sé ge ket. A biz to sí tott ha lá la ese tén a szer zõ dés ben meg je lölt
sze mély, vagy a biz to sí tott örö kö se.

1.2 A biz to sí tá si szer zõ dés tar ta ma
A biztosítási szerződés ha a felek írásban másként nem állapod-
nak meg határozatlan tartamú. A biztosítási időszak egy év, a

biztosítási évforduló pedig a szerződés létrejöttének napja. 
A felek a szerződést a biztosítási időszakvégére, azt legalább 
30 nappal megelőzően írásban felmondhatják.

1.3 Díj fi ze tés
A biz to sí tás éves dí jú. A biz to sí tás dí ja a szer zõ dés kö tés kor ese -
dé kes. A biz to sí tó pót dí jat szá mít hat fel a biz to sí tott ko ra, köz -
for gal mi ke rék pá ro zás, vagy a ver se nyen va ló in du lás alap ján.

1.4 A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se

1.4.1 A koc ká zat vi se lés kez de te
A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se az aján lat és a biz to sí tá si díj a biz to -
sí tó hoz va ló be ér ke zé sét kö ve tõ nap 0 órá ja kor kez dõ dik, avagy
az aján la ton meg je lölt idõ pont ban, amennyi ben a biz to sí tás el -
sõ dí ja a biz to sí tó szám lá já ra a koc ká zat vi se lés kez de té ig be folyt,
fel té ve, hogy a szer zõ dés lét re jött, vagy utóbb lét re fog jön ni.
Ha a szer zõ dõ fél az el sõ dí jat a biz to sí tó kép vi se lõ jé nek fi zet te
be, a dí jat leg ké sõbb a fi ze tés nap já tól szá mí tott 4. na pon a biz -
to sí tó szám lá já ra, il let ve pénz tá rá ba be ér ke zett nek kell te kin te ni. 

1.4.2 A biz to sí tó koc ká zat vi se lés ének meg szû né se
A biztosító kockázatviselése, és egyben a biztosítási szerződés
megszűnik:
– amennyiben az esedékes biztosítási díjat az esedékességétől

számított 30. nap elteltével sem fizették meg, és a szerződő
halasz tást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bíró -
sági úton nem érvényesítette

– a biztosítás, biztosítási időszak végét 30 nappal megelőző írá-
sos felmondásával

– a Biztosított 80. életévének betöltésével
– a Biztosított halálával
– Érdekmúlással, ha a szerződés hatálya alatt a biztosítási ese -

mény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek
megszűnt, a biztosítási szerződés a változás napján meg szű -
nik. Amennyiben az érdekmúlás a jelen szerződés szerinti biz-
tosítási esemény következménye, a biztosítót a díj a biztosítá-
si időszak végéig megilleti.

1.5 Köz lé si kö te le zett ség
Szer zõ dés kö tés kor a szer zõ dõ és a Biz to sí tott kö te les a biz to sí tás
el vál la lá sa szem pont já ból min den olyan lé nye ges kö rül ményt,
ada tot a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lye ket is mert vagy is mer nie
kel lett, kü lö nö sen a biz to sí tó ál tal írás ban fel tett kér dé sek vo nat -
ko zá sá ban. A biz to sí tó jo go sult – a biz to sí tá si ve szély kö zös ség
vé del mé nek ér de ké ben – a kö zölt ada tok el le nõr zé sé re, mely re
a szer zõ dés kö tés kor a szer zõ dõ és a Biz to sí tott fel ha tal maz za a
biz to sí tót. A Biz to sí tott az egész sé gi ál la po ta vo nat ko zá sá ban
fel men ti az õt ke zelt és a jö võ ben ke ze lõ or vost, kór há zat egyéb
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egész ség ügyi in téz ményt, tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ he lyet az
or vo si ti tok tar tás alól, va la mint má sik biz to sí tót a biz to sí tá si ti -
tok tar tás alól. Biz to sí tott hoz zá já rul ah hoz, hogy az eset le ges 
– ke rék pá ros bal eset tel össze füg gõ – ká ro kat a Biz to sí tó a Ma -
gyar Ke rék pá ros Szö vet ség nek (MKSZ) je lent se. Ezen je len tés ki -
zá ró lag sta tisz ti kai jel le gû, nem tar tal maz olyan ada tot, amely -
bõl az egyes ügy fél sze mé lye vagy üz le ti ada ta meg ál la pít ha tó
len ne.  A Biz to sí tott/szer zõ dõ kö te les a biz to sí tás tar ta ma alatt 
– nem biz to sí tá si ese mény nek szá mí tó – a biz to sí tás el vál la lá sa
szem pont já ból min den lé nye ges kö rül mény ben, adat ban be kö -
vet ke zett vál to zást a biz to sí tó nak 5 na pon be lül, írás ban be je len -
te ni, kü lö nös te kin tet tel a biz to sí tá si aján la ton fel tün te tett ada -
tok ra, kö rül mé nyek re (név, lak cím, stb.). 
Amennyiben a szerződés több vagyontárgyra vagy személyre
vonatkozik, és a közlési vagy a változásbejelentési kötelezettség
megsértése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül
fel, a biztosító a közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló
kötelezettség megsértésére a többi vagyontárgy vagy személy
esetén nem hivatkozhat. A közlésre és a változás bejelentésére
irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződő felet és a biz-
tosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre; amelyet
bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról tud-
nia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.
A köz lés re, il le tõ leg a vál to zás be je len té sé re irá nyu ló kö te le zett ség
meg sér té se ese tén a biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll
be, ki vé ve, ha bi zo nyít ják, hogy az el hall ga tott, il let ve be nem je -
len tett kö rül ményt a biz to sí tó a szer zõ dés kö tés kor is mer te, vagy
az nem ha tott köz re a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té ben.

Az UNIQA Biz to sí tó Zrt. Se gít ség nyúj tá si 

szol gál ta tá sa i nak fel tét elei

EGÉSZ SÉG ÜGYI EL LÁ TÁS ÉS KÖLT SÉG TÉ RÍ TÉS 
BAL ESET ÉS BE TEG SÉG ESE TÉN

2. A biztosító szolgáltatásai
A biz to sí tó a je len szer zõ dés ér tel mé ben a biz to sí tá si ese mény
bekövetkeztekor váll al ja a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó köz re mû -
kö dé sé vel a se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok meg szer ve zé sét, le -
bo nyo lí tást, és a költ sé gek fe de ze tét a szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott biz to sí tá si összeg mér té ké ig. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te -
le zett sé gét az év min den nap ján, na pi 24 órá ban váll al ja. 

Je len szer zõ dés ér tel mé ben

Uta zás
a Biz to sí tott ál tal (amennyi ben gép jár mû vel uta zik, az ál lan dó
la kó hely tõl szá mí tott 20 ki lo mé te res kör ze ten kí vül re) meg tett
út, be le ért ve az ál lan dó la kó hely hez tör té nõ vissza u tat is. 

2.1 Bal eset, be teg ség
Je len biz to sí tá si szer zõ dés alap ján a Biz to sí tó biz to sí tá si fe de ze -
tet nyújt a biz to sí tott ke rék pá ros köz le ke dé sé vel kap cso la tos 
– be le ért ve a he gyi, or szág úti, BMX stb. ke rék pá ro zást is –, 
a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott koc ká za ta i ra, amennyi ben a ke -
rék pá ros köz le ke dés ar ra ki je lölt he lyen tör té nik.

Je len szer zõ dés ér tel mé ben

Bal eset
A Biz to sí tott sze mély ke rék pá ros köz le ke dé se so rán (az zal köz vet -
len össze füg gés ben) aka ra tán kí vül, hir te len fel lé põ kül sõ me cha -
ni kus ha tás, mely nek kö vet kez té ben a Biz to sí tott egy éven be lül
meg hal vagy tes ti sé rü lést, egész ség ká ro so dást szen ved.
Sú lyos meg be te ge dés
A Biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ban hir te len be kö vet ke zõ, nem
várt, ked ve zõt len vál to zás – akut meg be te ge dés –, mely sür gõs
or vo si se gít ség, szak or vo si el lá tás hi á nyá ban to váb bi egész ség -
rom lást okoz, ha lál hoz ve zet het. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le -
zett sé ge azon pa na szok, be teg sé gek vo nat ko zá sá ban, me lyek az
uta zás meg kez dé se elõt ti hat hó na pon be lül már fenn ál ló, or vo -
si ke ze lést igény lõ bal eset, be teg ség ered mé nye ként kö vet kez -
tek be, nem áll fenn. A biz to sí tó szol gál ta tá sai a Biz to sí tott bal -
ese te és sú lyos meg be te ge dé se vo nat ko zá sá ban áll nak fenn.

A szol gál ta tás ról va ló dön tés:
A se gély hí vó szá mon hí van dó or vo si ügye let ve ze tõ hoz dön tést
or vo si szem pont ból a biz to sí tó szol gál ta tá sá nak for má já ról és
faj tá já ról, kon zul tál va a Biz to sí tott ke ze lõ or vo sá val.

2.2 A biz to sí tó koc ká zat vi se lés ének te rü le ti ha tá lya
A biz to sí tá si fe de zet Ma gya ror szág ra ter jed ki. Sze mély gép jár -
mû vel kap cso la tos szol gál ta tás ese té ben a Biz to sí tott ál lan dó la -
kó hely ének 20 ki lo mé te res kör ze tén kí vül esõ te rü le te. 

A BIZ TO SÍ TÁ SI ESE MÉNY ÉS A BIZ TO SÍ TÓ 
SZOL GÁL TA TÁ SAI

2.3 Or vo si költ sé gek té rí té se bal eset és be teg ség kap csán
Ha a Biz to sí tott ke rék pá ros köz le ke dé se so rán bal eset vagy sú lyos
meg be te ge dés kö vet kez té ben kór há zi tar tóz ko dás vagy já ró be -
teg-ke ze lés vá lik szük sé ges sé, ak kor a biz to sí tó meg szer ve zi az or -
vo si ke ze lést és a szol gál ta tá si táb lá zat ban jel zett összeg ha tá rig át -
váll al ja az ez zel kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé ge ket (Tár sa da lom -
biz to sí tás ál tal nem tá mo ga tott or vo si vizs gá lat/ki egé szí tõ el lá tás,
gyógy szer). A biz to sí tó váll al ja a fen ti biz to sí tá si ese mény bekö-
vetkeztével szük sé ges sé vá ló azon gyógy sze rek be szer zé sét és a
Biz to sí tott il let ve ke ze lõ or vo sa ren del ke zé sé re bo csá tá sát, me lyek
a hely szí nen nem sze rez he tõ ek be. A biz to sí tó szol gál ta tá sa csak a
szer ve zés, kéz be sí tés és a vám ke ze lés költ sé ge i re ter jed ki, a
gyógy szer árá ra és az ez zel kap cso la tos költ sé gek re (vám, adó
stb.) nem. A biz to sí tó nem kö te les szol gál ta tást nyúj ta ni, ha a ke -
ze lés olyan be teg sé gek il let ve bal ese ti kö vet kez mé nyek mi att vá -
lik szük sé ges sé, ame lyek a biz to sí tá si ese ményt köz vet le nül meg -
elõ zõ hat hó na pon be lül or vo si ke ze lés vagy el le nõr zés alatt áll tak.
Ugya nez vo nat ko zik a ter hes sé gi pa na szok ra és a szü lés re. 

A biz to sí tó a szol gál ta tá si táb lá zat ban je lölt össze gig váll al ja a
ke ze lõ or vos ál tal ja va solt és a biz to sí tó or vos szak ér tõ je ál tal is
szük sé ges nek ítélt gyógy ásza ti se géd esz köz dí ját.

2.4 Or vos kül dés, ren de lõ cí mé nek meg adá sa
Ha a Biz to sí tott ke rék pá ros köz le ke dé se so rán bal eset vagy sú -
lyos meg be te ge dés mi att el lá tás ra, vagy já ró be teg szak el lá tás ra
szo rul, idõ pont egyez te tés után meg ad ja a leg kö ze leb bi szak el -
lá tó in téz mény cí mét.

2



2.5  Be teg szál lí tás
A biz to sí tó meg szer ve zi a Biz to sí tott ke rék pá ros köz le ke dé se so -
rán bal ese té vel vagy sú lyos meg be te ge dé sé vel kap cso la tos, or -
vo si szem pont ból cél sze rû és szük sé ges má sik kór ház ba, la kó -
hely re, a la kó hely hez leg kö ze leb bi kór ház ba tör té nõ át szál lí tást,
va la mint a szol gál ta tá si táb lá zat ban jel zett összeg ha tá rig át váll -
al ja a bi zo nyít ha tó an fel me rült költ sé ge ket. A szol gál ta tás ról és
a meg fe le lõ szál lí tó esz köz rõl min den eset ben a se gély hí vó szá -
mon el ér he tõ ügye le tes or vos dönt a Biz to sí tott ke ze lõ or vo sá val
kon zul tál va. 

2.6 Holt test ha za szál lí tá sa
Ha Biz to sí tott ke rék pá ros köz le ke dé se  so rán bal eset vagy sú lyos
meg be te ge dés kö vet kez té ben el ha lá lo zik, a biz to sí tó a hoz zá tar -
to zók kí ván sá ga sze rint meg szer ve zi a holt test te met ke zé si hely -
re va ló szál lí tá sát Ma gya ror szá gon be lül. A fel me rülõ összes költ -
sé get a biz to sí tó át váll al ja.

3. Ke rék pá ros köz le ke dés sel, sze mély au tó val kap cso la tos
se gít ség nyúj tás

3.1 In for má ci ós szol gá lat, szak se gít ség
Amennyi ben a Biz to sí tott ke rék pár ja ke rék pá ros köz le ke dés,
vagy an nak elõ ké szü le te so rán olyan ál la pot ba ke rül, amely ve -
szé lyez te ti, vagy le he tet len né te szi a ke rék pár bal eset men tes,
ren del te tés sze rû hasz ná la tát, a biz to sí tó meg ad ja a leg kö ze leb -
bi szak mû hely el ér he tõ sé ge it.

3.2 Ke rék pár köl csön zés
Amennyi ben a Biz to sí tott ke rék pár ját, leg alább há rom na pos ra
ter ve zett ke rék pár tú rá ja so rán el lop ják, vagy az olyan ál la pot ba
ke rül, amely ve szé lyez te ti vagy le he tet len né te szi a tú ra bal eset -
men tes foly ta tá sát, a biz to sí tó a szol gál ta tá si táb lá zat ban sze rep lõ
összeg ere jé ig a tú ra te rep vi szo nya i nak meg fe le lõ bér ke rék párt
bo csát a biz to sí tó ren del ke zés re, 10 ki lo mé te ren be lü li hely szí ni ki -
szál lí tás sal. Ezen szol gál ta tá sát a biz to sí tó nem tud ja min den ma -
gyar or szá gi ré gi ó ban ga ran tál ni! A szol gál ta tói há ló zat me gyei
szin tû le fe dett sé ge a www.uniqa.hu ol da la kon el le nõ riz he tõ.

3.3 Kí sé rõ au tó val kap cso la tos szol gál ta tás 
Amennyi ben a Biz to sí tot ta(ka)t leg alább há rom na pos ra ter ve -
zett ke rék pár tú rá juk so rán kí sé rõ sze mély au tó bal ese te, vagy
mû sza ki hi bá ja foly tán me net kép te len né vá lik, a biz to sí tó hely -
szí ni ja ví tást, leg kö ze leb bi szak szer viz be szál lí tást, vagy tá ro lást
szer vez, a szol gál ta tá si táb lá zat ban sze rep lõ összeg ere jé ig.
Igény ese tén bér au tó igény be vé tel ét is meg szer ve zi a biz to sí tó,
en nek költ sé gei azon ban a Biz to sí tot tat ter he lik.

4. Fe le lõs ség biz to sí tás

Sze mé lyi fe le lõs ség biz to sí tás
Amennyi ben Biz to sí tott sze mély ke rék pár tú rá ja, vagy ke rék pá ro -
zá sa so rán, gon dat la nul más sze mély nek bal ese tet okoz, mely
alap ján Biz to sí tott el len kár té rí té si igényt nyúj ta nak be, a biz to -
sí tó át váll al ja a szám lá val iga zolt gyógy ásza ti (fo gá sza ti, se bé sze -
ti, kór há zi, rönt gen, be teg szál lí tá si, ápo lá si) és te met ke zé si, il let -
ve ki fe je zet ten a ke rék pá ro zás sal össze füg gés ben ke let ke zett do -
lo gi kár ral kap cso la tos költ sé ge ket a szol gál ta tá si táb lá zat ban jel -
zett összeg ere jé ig, amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság tör vé -
nyei sze rint kár té rí tés re kö te lez he tõ a Biz to sí tott. 

4.1 A kár té rí tés sza bá lyai
A biz to sí tó – a biz to sí tá si összeg mér té ké ig – az aláb bi, biz to sí -
tá si ese ménnyel össze füg gés ben fel me rült, ká ro kat té rí ti meg a
ma gyar jog sza bá lyai sze rint: 
a) a kár oko zó kö rül mény foly tán a ká ro sult va gyo ná ban be kö -

vet ke zett ér ték csök ke nést, va la mint az el ma radt va gyo ni
elõnyt,

b) azt a kár pót lást, va la mint azo kat az iga zolt és in do kolt költ -
sé ge ket, ame lyek a ká ro sul tat ért va gyo ni és nem va gyo ni
hát rány csök ken té sé hez vagy ki kü szö bö lé sé hez szük sé ge sek,

c) a koc ká zat ba vett fe le lõs sé gi károk já ru lé kai, így a ka ma tot, a
biz to sí tott el len a biz to sí tá si ese ménnyel össze füg gés ben in -
dí tott pe res el já rás költ sé ge it fel té ve, ha a biz to sí tó a per ben
részt vett, vagy a rész vé tel rõl le mon dott, to váb bá a kár ren -
de zés so rán a biz to sí tó elõ ze tes jó vá ha gyá sa alap ján a biz to -
sí tott ál tal fel kért szak ér tõ költ sé gét.

Je len szer zõ dés bõl ki zárt ese mé nyek:
A Biz to sí tó nem tel je sít kár té rí tést azon kár igé nyek kel kap cso lat -
ban, ame lye ket köz vet ve vagy köz vet le nül az aláb bi ak okoz tak:
– Biz to sí tott ál tal bé relt vagy bér be adott ke rék pár il let ve gép jár -

mû vek és egyéb, mo tor ral el lá tott szá raz föl di szál lí tó esz kö zök,
lé gi esz kö zök vo nat ko zá sá ban fel me rü lõ fe le lõs ség, 

– fer tõ zõ be teg sé gek nek a Biz to sí tott ál tal tör té nõ át adá sá ból
ere dõ fe le lõs ség, sze xu á lis zak la tás ból, fi zi kai erõ szak vagy
pszi chi kai kény szer al kal ma zá sá ból szár ma zó fe le lõs ség

– olyan fe le lõs ség, amely egy má sik biz to sí tás vagy jog sza bály
alap ján meg té rül,

– pe res el já rá sok, ame lye ket egy csa lád tag il let ve úti társ, il let ve
az úti társ csa lád tag ja in dít a Biz to sí tott el len 

– lõ fegy ve rek, jel zõ pisz toly ál tal oko zott sé rü lé sek, ál lat tu laj don -
lá sá ból ere dõ fe le lõs ség.

5. Jo gi kép vi se let, szak ér tõ be vo ná sa

5.1 Jo gi kép vi se let
A biz to sí tó jo gi ta nács adást és/vagy jo gi kép vi se le tet szer vez
meg a biz to sí tott sze mély ré szé re, amennyi ben ke rék pár tú rá ja,
vagy ke rék pá ro zá sa so rán a biz to sí tá si szol gál ta tás sal vagy az el -
le ne in dí tott ha tó sá gi el já rás sal kap cso lat ban ez szük sé ges sé vá -
lik. A jo gász ta nács adá sá val és a jo gi kép vi se let tel kap cso lat ban
fel me rü lõ költ sé ge ket a szol gál ta tá si táb lá zat ban sze rep lõ összeg
ere jé ig a biz to sí tó meg té ríti. 

5.2 Szak ér tõ be vo ná sa
Amennyi ben a biz to sí tó meg íté lé se sze rint fe le lõs ség meg ál la pí -
tá sa, vagy egyéb ok ból szak vé le mény ké szí té se vá lik szük sé ges -
sé, a biz to sí tó gon dos ko dik a meg fe le lõ szak ér tõ be vo ná sá ról, a
szak vé le mény el ké szít te té sé rõl és a szak ér tõ tisz te let dí já nak
meg té rí té sé rõl, a szol gál ta tá si táb lá ban jel zett összeg ere jé ig.

6. Útipoggyász el tu laj do ní tá sa vagy bal eset mi at ti sé rü lé se
ese tén

6.1 A poggyászbiztosítási esemény, biztosító szolgáltatása
A biz to sí tó váll al ja, hogy a Biz to sí tott sze mély ál tal ke rék pár tú rá -
ra, vagy ke rék pá ro zás ra ma gá val vitt úti poggyász el lo pá sa, el -
rab lá sa, bal eset bõl, ele mi kár ból ere dõ meg sem mi sü lé se ese té -
ben a ke let ke zett kárt a szol gál ta tá si táb lá zat ban sze rep lõ mér -
té kig meg té rí ti, egy biz to sí tá si év ben leg fel jebb két al ka lom mal. 
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Ke rék pár ér té ké nek té rí té sét csak bal eset bõl ere dõ kár ese tén
váll al ja a biz to sí tó, szem le alap ján.

Je len szer zõ dés bõl ki zárt tár gyak:
– ék sze rek (ide ért ve a kar órát)
– ne mes fé mek, drá ga kö vek
– gyûj te mé nyek
– mû vé sze ti al ko tá sok
– fi ze tõ esz köz, fi ze tést he lyet te sí tõ bár mi lyen esz köz (ide ért ve a

kész pénzt, bank kár tyát, csek ket, bár mi lyen szol gál ta tás igény -
be vé te lé re jo go sí tó utal ványt, bér le tet, me net je gyet)

– ér ték pa pír, ta ka rék be tét
– szõr me
– ok má nyok
– egyéb sport esz kö zök
– mû sza ki cik kek (kü lö nö sen: videokamera, (di gi tá lis)fény ké pe -

zõ gép, lap-top, palm-top, mobil- és okostelefon, táblagépek,
GPS)

– hang sze rek
– mun ka vég zés cél já ra szol gá ló esz kö zök

6.2 A poggyász biz to sí tás ból ki zárt ese mé nyek
– a poggyász el vesz té se, el ha gyá sa, õri zet le nül ha gyá sá ból ere -

dõ el tû né se
– a gép jár mû kí vül rõl lát ha tó ré szé bõl, utas tér bõl (be le ért ve a

kesz tyû tar tót is) való el tu laj do ní tás
– a gép jár mû le nem zárt me rev bur ko la tú cso mag te ré bõl va ló

el tu laj do ní tás
– a gép jár mû nem me rev bur ko la tú cso mag te ré bõl va ló el tu laj -

do ní tás
– a gép jár mû cso mag te ré bõl va ló el tu laj do ní tás, ab ban az eset -

ben, ha a cso mag tér be tör té nõ erõ sza kos be ha to lás nem egy -
ér tel mû en bi zo nyí tott

– éj sza ká ra (22 óra és reg gel 6 óra kö zött), il let ve a szál lás hely
el fog la lá sa után õri zet len gép jár mû fel tö ré sé bõl ere dõ el tû nés

– kem pin ge zés ese tén nem a ha tó sá gi lag ki je lölt kem ping he -
lyen be kö vet ke zett el tu laj do ní tás (vad kem ping).

6.3 A poggyász biz to sí tá si szol gál ta tás el bí rá lá sá hoz be nyúj tan -
dó do ku men tu mok
Min den poggyász biz to sí tá si igény el bí rá lá sá hoz – a Se gít ség -
nyúj tá si szol gál ta tá sok fel tét ele i ben meg ha tá ro zot ta kon túl – az
aláb bi do ku men tu mok be nyúj tá sa szük sé ges:
– név re szó ló, rész le tes (az ese mény kö rül mé nye it, he lyét, ide jét

stb. be mu ta tó) rend õr sé gi jegy zõ könyv, ha tó sá gi irat
– az el tûnt poggyász ér té két iga zo ló szám lák (en nek hi á nyá ban

a biz to sí tó a Biz to sí tott nyi lat ko za ta alap ján a ma gyar or szá gi -
KSH ál tal meg ál la pí tott- pót lá si ér té ket ve szi fi gye lem be)

– ke rék pár bal eset bõl ere dõ sé rü lé se ese tén bal ese ti jegy zõ könyv

BAL ESET BIZ TO SÍ TÁ SI SZOL GÁL TA TÁS

7. Az UNIQA Biztosító Zrt. balesetbiztosítás feltételei 

Je len fel té te le ket – el len ke zõ ki kö tés hi á nyá ban – az UNIQA Biz -
to sí tó Zrt. (to váb bi ak ban: biz to sí tó) se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá -
sa i hoz köt he tõ ki egé szí tõ bal eset-biz to sí tá si szer zõ dé sek re kell
al kal maz ni.

7.1 A biz to sí tá si ese mény, a biz to sí tó szol gál ta tá sa
A biz to sí tó a Biz to sí tott ke rék pár tú rá já val, ke rék pá ro zá sá val
össze füg gõ, bal eset bõl ere dõ el ha lá lo zá sa ese tén a köt vény ben
fel tün te tett biz to sí tá si össze get fi ze ti meg. A biz to sí tó a Biz to sí -
tott ke rék pá ro zás sal össze füg gõ, bal eset bõl ere dõ 50%-os vagy
azt meg ha la dó mér té kû ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sá nak be -
kö vet ke zé se ese tén – az egész ség ká ro so dás mér té ké tõl füg get le -
nül, biz to sí tá si szol gál ta tást tel je sít. A biz to sí tá si szol gál ta tás egy
összeg ben ve he tõ fel.

A biz to sí tás ér té ke, biz to sí tá si mó do zat tól füg gõ en:
Stan dard ese té ben 1 500 000 HUF egy összeg ben fi ze ten dõ
biz to sí tá si összeg.
Plusz ese té ben 3 000 000 HUF egy összeg ben fi ze ten dõ
biz to sí tá si összeg.
Lux ese té ben 6 000 000 HUF egy összeg ben fi ze ten dõ
biz to sí tá si összeg.

Je len szer zõ dés ér tel mé ben ma ra dan dó egész ség ká ro so dás nak mi nõ sül:
– bal eset tel köz vet len oko za ti össze füg gés ben fel lé põ olyan

egész ség ká ro so dás, amely a tes ti vagy szel le mi tel je sí tõ ké pes -
ség tar tós (ma ra dan dó) ká ro so dá sá hoz ve zet.

– a be kö vet ke zett rok kant ság, ill. egész ség ká ro so dás szá za lé ka a
fel so rolt test ré szek és ér zék szer vek el vesz té se vagy funk ció kép -
te len sé ge ese tén az összes kö rül ményt fi gye lem be ve võ or vo -
si vizs gá lat alap ján, az aláb bi táb lá zat irány mu ta tó mér té ke
alap ján ke rül meg ál la pí tás ra:
Mind két szem lá tó ké pes ség ének tel jes el vesz té se 100%
Egyik szem lá tó ké pes ség ének tel jes el vesz té se 50%
Mind két fül hal ló ké pes ség ének tel jes el vesz té se 60%
Egyik fül hal ló ké pes ség ének tel jes el vesz té se 30%
Szag ló ér zék tel jes el vesz té se 10%
Ízlelõképesség tel jes el vesz té se 5%
Egy kar váll ízü let tõl va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mûködõképtelensége 70%
Egy kar kö nyök ízü let fölöttig va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mûködõképtelensége 65%
Egy kar kö nyök ízü let alattig va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mûködõképtelensége 60%
Egyik kéz tel jes el vesz té se 55%
Hü velyk ujj el vesz té se 20%
Mu ta tó uj jak el vesz té se 10%
Töb bi ujj el vesz té se, egyen ként 5%
Egy láb comb kö zép fölöttig va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mûködõképtelensége 70%
Egy láb comb kö zé pig va ló tel jes el vesz té se 

vagy tel jes mû kö dés kép te len sé ge 60%
Egyik láb tér dig el vesz té se 50%
Egyik láb szár térd alattig tör té nõ el vesz té se 45%
Láb fej el vesz té se 40%
Nagy ujj el vesz té se 5%
Má sik láb ujj el vesz té se 2%

– test ré szek vagy ér zék szer vek rész le ges el vesz té se vagy funk ció -
csök ke né se ese tén a táb lá zat ban meg adott mér ték meg fe le lõ
szá za lé ka ve he tõ fi gye lem be

– a táb lá zat ban nem rög zí tett szer vek vagy test ré szek el vesz té -
se, funk ció csök ke né se ese tén a biz to sí tó or vos szak ér tõ je ál la -
pít ja meg, hogy a Biz to sí tott nor mál tes ti vagy szel le mi tel je sí -
tõ ké pes sé ge mi lyen mér ték ben csök kent
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– ha azo nos bal eset kö vet kez té ben több funk ció is csök kent, ak -
kor a táb lá zat alap ján meg ál la pí tott rok kant sá gi fo kok össze -
adód nak

– a biz to sí tó or vos szak ér tõ jé nek meg ál la pí tá sa füg get len min -
den más or vo si és tár sa da lom biz to sí tá si szerv meg ál la pí tá sá tól

– amennyi ben a bal eset so rán olyan funk ci ók, test ré szek ká ro -
sod nak, me lyek mû kö dõ ké pes sé ge már a bal eset elõtt csök -
kent volt, ak kor az elõ ze tes rok kant ság mér té ke a táb lá zat
alap ján le vo nás ra ke rül a szol gál ta tás meg ha tá ro zá sá nál. A
ma ra dan dó egész ség ká ro so dás mér té ké nek, vég le ges meg ál -
la pí tá sá ra a biz to sí tá si ese ményt kö ve tõ egy év el tel té vel ke rül
sor. Ezen tar ta mon be lül

– a vár ha tó igény fi gye lem be vé te lé vel – elõ leg fi zet he tõ. A ma -
ra dan dó egész ség ká ro so dás ese tén a Biz to sí tott jo go sult éven -
te, de leg fel jebb a biz to sí tá si ese ményt kö ve tõ má so dik évig
ál la po tát fe lül vizs gál tat ni, s rosszab bo dás ese tén szol gál ta tá si
igényt be je len te ni.

7.2  Csont tö rés
Ha a Biz to sí tott ke rék pár tú rá ja, ke rék pá ro zá sa so rán, 28 na pon
túl gyógy uló csont tö rést szen ved el, a biz to sí tó a táb lá zat ban
meg je lölt mér té kû kár té rí tést fi zet. Fog tö rés, fog pót lás nem mi -
nõ sül biz to sí tá si ese mény nek.

7.3 Kór há zi na pi té rí tés
Ha a Biz to sí tott ke rék pár tú rá ja, ke rék pá ro zá sa so rán, be teg ség bõl
vagy bal eset bõl ki fo lyó lag kór há zi ke ze lés re (fo lya ma tos kór há zi
tar tóz ko dás) szo rul, amely nek tar ta ma meg ha lad ja a 72 órás idõ -
tar ta mot, a biz to sí tó kór há zi na pi té rí tést fi zet az el sõ kór ház ban
töl tött nap tól a tá vo zás (egy ben a zá ró je len tés el ké szí té sé nek)
nap já ig, leg fel jebb 100 nap nak meg fe le lõ na pi té tel ere jé ig. 

8. A biztosító mentesülése, kizárások

A biz to sí tó men te sül a szol gál ta tás (egé szé nek vagy ará nyo san
egy ré szé nek) meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól, amennyi ben: 
– a biz to sí tá si ese mény kö vet kez té ben fel me rü lõ költ sé gek más

tel je sí té si kö te le zett ál tal meg té rül nek (pl. tár sa da lom biz to sí -
tás, fe le lõs ség biz to sí tás) – ki vé telt ké pez a bal eset-biz to sí tás;
amennyi ben a biz to sí tó a kárt meg té rí tet te, õt il le tik meg azok
a jo gok, ame lyek a Biz to sí tot tat il let ték meg a ká rért fe le lõs
sze méllyel szem ben, ki vé ve, ha ez a Biz to sí tot tal kö zös ház tar -
tás ban élõ hoz zá tar to zó

– a biz to sí tá si ese ményt a szer zõ dõ il let ve a Biz to sí tott jog el le -
nes, szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar tá sa idéz te
elõ, kü lö nö sen:

– a Biz to sí tott szán dé ko san el kö ve tett sú lyos bûn cse lek mé nyé -
vel, vagy an nak kí sér le té vel össze füg gés ben

– a Biz to sí tott gyógy szer, ká bí tó szer vagy al ko hol ha tá sa alatt áll
– ve ze tõi en ge dély nél kü li gép jár mû ve ze tés köz ben 

A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se – el len ke zõ ki kö tés hi á nyá ban – nem
ter jed ki azon biz to sí tá si ese mé nyek re me lyek össze füg gés ben áll -
nak az aláb bi ak kal:
– a jog sza bály sze rint io ni zá ló nak mi nõ sü lõ su gár zás köz vet len

vagy köz ve tett ha tá sa,
– nuk le á ris ener gia,
– har ci cse lek mé nyek, pol gár há bo rú, bel sõ za var gá sok, or szá -

gok kö zöt ti há bo rú, ter ror cse lek mé nyek

– bi o ló gi ai fegy ver ál tal oko zott cse lek mé nyek
– ter mé sze ti ka taszt ró fa
– a Biz to sí tott bár mely el me be li rend el le nes sé ge
– felmerülő sérelemdíj
To váb bá a gép jár mû vet érin tõ se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá sok vo -
nat ko zá sá ban:
– ver se nye ken va ló rész vé tel vagy az er re va ló fel ké szü lés so rán

be kö vet ke zett károk
– a Biz to sí tott sze mély a gép jár mû ve ze tõ je ként üz let sze rû sze -

mély- vagy áru szál lí tás ra hasz nál ja a gép jár mû vet
– a Biz to sí tott ál lan dó la kó hely ének 20 ki lo mé te res kör ze tén be -

lül be kö vet ke zett biz to sí tá si ese mé nyek.

To váb bá a Biz to sí tott sze mély bal ese te, be teg sé ge vo nat ko zá sá -
ban:
– a ter hes ség gel (an nak bár mely sza ka szá val) kap cso lat ban be -

kö vet ke zõ biz to sí tá si ese mé nyek
– az or szá gos, vagy  nem zet kö zi pro fesszi o ná lis sport ver se nye -

ken va ló rész vé tel, il le tõ leg az ar ra va ló fel ké szü lés, edzés so -
rán be kö vet ke zõ biz to sí tá si ese mény

– kü lö nö sen koc ká za tos sport te vé keny ség, hob by (ext rém
sport), mint kü lö nö sen a downhill, bar lan gá szat, bú vár ko dás,
szik la- és hegy má szás, bungee jumping, va la mint a mo to ros
meg haj tá sú szá raz föl di-, ví zi-, vagy mo to ros vagy, mo tor nél -
kü li lé gi jár mû vek hasz ná la tá val já ró, rend kí vü li fel ké szült sé get
és tu dást fel té te le zõ sport ágak ûzé se köz ben be kö vet ke zett
biz to sí tá si ese mény

– a Biz to sí tott fegy ve res szol gá la ta so rán, a fegy ver vi se lé sé vel,
fegy ver hasz ná la tá val össze füg gés ben ál ló ese mény

9. A biz to sí tás nem ter jed ki

– A Biz to sí tott el me- vagy tu dat za va rá val, il let ve ön gyil kos sá gá -
val vagy an nak kí sér le té vel, va la mint it tas sá gá val oko za ti
össze füg gés ben be kö vet ke zõ bal ese tek re.

– A Biz to sí tot tat szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se vagy an -
nak kí sér le te so rán, az zal össze füg gés ben ért bal ese tek re.

– Há bo rús vagy pol gár há bo rús ese mé nyek, ter ror cse lek mé nyek
il let ve bi o ló gi ai fegy ver ál tal köz vet le nül vagy köz vet ve oko -
zott bal ese tek re, to váb bá azon bel sõ za var gá sok, tün te té sek
mi att be kö vet ke zõ bal ese tek re, me lyek ben a Biz to sí tott ak tí -
van részt vett.

– Mo tor nél kü li és mo to ros re pü lõ gé pek kel, re pü lõ szer ke ze tek -
kel, sár kány re pü lõ vel, min den faj ta ej tõ er nyõs ug rás so rán, va -
la mint re pü lõ gép sze mély ze te ként el szen ve dett bal ese tek re.

– A ra dio ak tív mag ener gia, io ni zá ló su gár zás ál tal köz vet ve vagy
köz vet le nül oko zott bal ese tek re.

– Nap szú rás, hõ gu ta, nap su gár ál ta li égés, fa gyás okoz ta sé rü lé -
sek re.

– Gyógy ke ze lés- vagy gyógy ásza ti be avat ko zás mi att be kö vet ke -
zõ egész ség ká ro so dá sok ra (ki vé ve, ha an nak igény be vé te lé re a
szer zõ dés ha tá lya alá tar to zó bal ese ti ese mény mi att volt szük -
ség).

– A bal eset tel össze füg gés be nem hoz ha tó fer tõ zé sek re, az Eu ró -
pá ban nem ho nos fer tõ zé sek bõl a ro va rok csí pé se i tõl szár ma -
zó be teg sé gek re.

– Szi lárd, fo lyé kony, lég ne mû anya gok szán dé kos be vé te le mi at -
ti mér ge zé sek re, sé rü lé sek re, ide ért ve a dro go kat, ká bí tó sze re -
ket is.
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– Ha si- vagy al tes ti sérv re (meg eme lés re), ha az a bal eset tel
nincs oko za ti össze füg gés ben.

– Porckorong sérülésekre, továbbá nem baleseti eredetű vérzé-
sekre és agyvérzésre, rándulásokra, ficamokra.

– A pro fesszi o ná lis ver seny sze rû spor to lás, edzés köz ben be kö -
vet ke zett bal ese tek re.

– A Biz to sí tott fegy ve res szol gá lat tel je sí té se köz ben be kö vet ke -
zõ bal ese tek re, il let ve ha a bal eset a Biz to sí tott fegy ver vi se lés -
ének vagy fegy ver hasz ná la tá nak so rán, az zal össze füg gés ben
kö vet ke zett be.

10. A Biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge

10.1 A biz to sí tá si igény be je len té se
A Biz to sí tott/szer zõ dõ kö te les a kárt a le he tõ sé gek hez ké pest el -
há rí ta ni, il let ve a be kö vet ke zett kár mér té két eny hí te ni. A biz to -
sí tá si ese ményt ha la dék ta la nul, leg ké sõbb 24 órán be lül kell a
biz to sí tó nak je len te ni az aláb bi Se gély hí vó vo na lon:

+36 1 5445-866

A 24 órán túl be je len tett ese mé nyek kap csán fel me rült költ sé ge -
ket a biz to sí tó ma xi mum 40000 Ft ere jé ig váll al ja! A Biz to sí -
tott/szer zõ dõ sze mély tel jes kö rû és a va ló ság nak meg fe le lõ tá -
jé koz ta tást, fel vi lá go sí tást kö te les ad ni a biz to sí tó nak a biz to sí tá -
si ese mény kö rül mé nye it, és a biz to sí tá si szer zõ dést il le tõ en, to -
váb bá kö te les le he tõ vé ten ni a be je len tés, fel vi lá go sí tás tar tal -
má nak el le nõr zé sét. A biz to sí tá si igény be je len tõ je a se gít ség -
nyúj tá si szol gál ta tó ügye le tes mun ka tár sa ré szé rõl fel tett kér dé -
sek re hi ány ta la nul és a va ló ság nak meg fe le lõ en kö te les vá la szol -
ni. A biz to sí tó kö te le zett sé ge nem áll be, amennyi ben a Biz to sí -
tott/szer zõ dõ a fen ti ek ben elõ írt kö te le zett sé ge ket nem tel je sí ti,
és emi att lé nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet le nek ké vál nak.

10.2 A biz to sí tó/se gít ség nyúj tá si szol gál ta tó a szol gál ta tás
tel je sí té sé hez az aláb bi do ku men tu mok be nyúj tá sát kér he ti:
– köt vény
– jo go sult ság iga zo lá sa (sze mély azo nos ság iga zo lá sa)
– a biz to sí tá si ese mény rész le tes le írá sa,
– a biz to sí tá si ese mény rõl ké szült hi va ta los do ku men tu mok (pl.

rend õr sé gi, vagy egyéb ha tó ság ál tal fel vett jegy zõ könyv, ha -
lot ti anya köny vi ki vo nat, or vo si do ku men tum, a biz to sí tá si
ese ménnyel kap cso la to san fel me rü lõ költ sé ge ket iga zo ló
szám lák)

– egyéb do ku men tum, ami a szol gál ta tás el bí rá lá sá hoz szük sé ges.

10.3 A biz to sí tó szol gál ta tá sá nak tel je sí té se
A biz to sí tó kö te les a szol gál ta tást tel je sí te ni a szol gál ta tás el bí rá -
lá sá hoz szük sé ges utol só do ku men tum kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 15 na pon be lül.

11. Egyéb rendelkezések

A fogyasztó(ügyfél) az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységével
összefüggő panaszát szóban (személyesen, vagy telefonon) és
írásban (e-mailben) egyaránt előterjesztheti az alábbiakszerint:

Szóbeli panaszát előadhatja – a biztosító székhelyén, valamint a
cégnyilvántartásban szereplő fióktelepein működő ügyfélszolgá-
lati irodákban – ügyfélfogadási időben, személyesen (meghatal-

mazottja útján); vagy telefonon, az alábbi telefonszámokon
[+36 (1/20/30/70) 544-5555].

Írásbeli panaszát eljuttathatja:
a) a biztosító központi ügyfélszolgálatára [1134 Budapest,

Róbert Károly krt. 70–74.],
b) a biztosító – cégnyilvántartásban szereplő – fióktelepein

működő ügyfélszolgálati irodákhoz;
c) az a) pont szerinti levelezési címünkre postai úton, vagy tele-

faxon a +36 (1) 2386 060 fax számra, valamint elektronikus
levélben panasziroda@uniqa.hu e-mail címre.

A panaszbeadványokon címzettként kérjük feltüntetni a
Panaszmenedzsment Osztály megnevezést is! A panaszkezelési
eljárás részletes szabályairól [Panaszkezelési Szabályzat] a
www.uniqa.hu honlapunkon nyújtunk tájékoztatást, valamint a
szabályzat szövege megtalálható a biztosító cégnyilvántartásban
szereplő fióktelepein működő ügyfélszolgálati irodáiban is.

Amennyiben a panaszban megfogalmazott igény a biztosítási
szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival (pl. kárté-
rítés összege, vagy annak elutasítása) és megszűnésével kapcso-
latosan került a biztosító által elutasításra, úgy a fo gyasz tó
(ügyfél):
a) a Pénzügyi Békéltető Testületnél (továbbiakban: PBT) 

[H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172, telefon: +36 (1) 4899 100,
e-mail: pbt@mnb.hu], vagy

b) az ügy eldöntésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróságnál élhet jogorvoslattal.

Amennyiben a biztosító által elutasított panaszban az ügyfél a
Magyar Nemzeti Bankról (a továbbiakban: MNB) szóló 2013.
évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) fogyasztóvédelmi rendelkezései-
nek megsértését sérelmezi, úgy az MNB [1534 Budapest BKKP
Pf. 777, telefon: +36 (1) 4899 100, e-mail cím: ugyfelszolga-
lat@mnb.hu] fogyasztóvédelmi eljárását kezdeményezheti.

A PBT és az MNB eljárás megindításának egyaránt feltétele, hogy
az ügyfél a(z) − MNBtv.-ben leírtak szerint – hatósági jogorvoslat
kezdeményezését megelőzően, a biztosítónál közvetlenül megkí-
sérelje a vitás ügy rendezését és az is, hogy a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint is fogyasztónak minősüljön!

A Biztosító Felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti Bank
székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.; 
telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
(1535 Budapest, 114. Pf. 777).

11.1 El évü lés
A biz to sí tás ból ere dõ igé nyek el évü lé si ide je 2 év. Az el évü lé si
idõ a biz to sí tá si szol gál ta tás ese dé kes sé gé tõl szá mí tan dó.

11.2 Adatvédelem – Biztosítási titok
1. A jelen szerződéssel kapcsolatos adatokat a Biztosító az ügyfél

hozzájárulása és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 154.§-a és
155.§-a alapján kezeli. A biztosító jogosult a biztosítási szer-
ződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával és szolgáltatásával
összefüggően tudomására jutott személyes, egészségi és
üzleti adatok – törvényi előírásoknak megfelelő – teljes körű
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kezelésére. A biztosító köteles a tudomására jutott adatokat
biztosítási titokként kezelni, és e titkot időbeli korlátozás nél-
kül megtartani. A Biztosító részéről adatfeldolgozóként az
UNIQA Software Service GmbH (A-1029 Wien, Untere Donau
Strasse 21.), a Europ Assistance Magyarország Kft., a biztosí-
tó által felkért orvosszakértő, továbbá a számára a biztosítási
szerződéssel kapcsolatban mindenkor kiszervezett tevékeny-
séget végző személyek, megbízottak járhatnak el. Az adato-
kat e személyek ismerhetik meg a vonatkozó jogszabályi fel-
tételek szerint. Az ügyfél adatai kezeléséről az adatkezelőnél
tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését, a kötelező
adatkezelés kivételével adatai törlését, zárolását, törvényben
meghatározott esetekben tiltakozhat adatai kezelése ellen,
továbbá jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bíró-
sághoz fordulhat.

2. BIZTOSÍTÁSI TITOK minden olyan – minősítetett adatot nem tar-
talmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközve -
títő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat,
amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a
biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a káro-
sultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve
gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosító-
val kötött szerződéseire vonatkozik.

3. A biztosító az általa kezelt adatokat – jogszabály eltérő rendel-
kezése hiányában – a biztosítási jogviszony fennállásának ide-
jén, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a bizto-
sítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A biz-
tosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel
vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos adatot, amelynek
kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amely-
nek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezés-
re, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

4. A biztosítási titok tekintetében a Biztosító a Bit. szerint jár el.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
• a Biztosító, biztosításközvetítő, illetve a biztosítási szaktaná-

csadó ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgál-
tatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre
vonatkozóan írásban felmentést ad,

• a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
5. Az ügyfelek adatait a Biztosító a biztosítási titok megsértése

nélkül – a törvényben meghatározott esetekben – az alábbi
szervekhez továbbíthatja: a feladatkörében eljáró Felügye let -
hez, nyomozóhatósághoz és ügyészséghez, bírósághoz, a

nyomozóhatóság, az ügyészség és bíróság által kirendelt
szakértőhöz, bírósági végrehajtóhoz, hagyatéki ügyben eljáró
közjegyzőhöz, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző által
kirendelt szakértőhöz, adóhatósághoz, nemzetbiztonsági
szolgálathoz, Gazdasági Versenyhivatalhoz, gyámhatóság-
hoz, egészségügyi hatósághoz, titkosszolgálati eszközök
alkalmazására, titkos információ gyűjtésére felhatalmazott
szervhez, viszontbiztosítóhoz, együttbiztosításban részt válla-
ló biztosítóhoz, állomány-átruházáskor az átvevő biztosító-
hoz, fióktelep esetében a harmadik országbeli biztosítóhoz,
biztosításközvetítőhöz, szaktanácsadóhoz, a biztosító által
kiszervezett tevékenységet végző partnerhez, alapvető jogok
biztosához, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozá-
sáról szóló törvényben meghatározott feladatkörével össze-
függésben eljáró magyar bűnüldöző szervhez vagy nemzet-
közi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv-
hez. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége alól kivé-
telt képez az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyo-
ni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben
meghatározott bejelentési kötelezettség is. Nem jelenti a biz-
tosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzé-
si eljárás során az összevont alapú felügyelet esetében a cso-
portvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja
részére történő átadása.

6. A szerződés megkötésével a szerződő és a biztosított hozzá-
járulnak, hogy adataikat a Biztosító harmadik országbeli
(viszont)biztosítóhoz, vagy harmadik országbeli adatfeldol-
gozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelőhöz)
továbbítsa, valamint, hogy a jelen szerződéshez kapcsolódó-
an egészségügyi kezelés szempontjából szóba jövő intézmé-
nyeknek továbbítsa.

7. A biztosítási szerződés megkötésével a szerződő kijelenti,
hogy rendelkezik az ajánlatban esetlegesen megnevezett har-
madik személyek felhatalmazásával azok adatainak megadá-
sára, továbbá, hogy az ajánlatban megnevezett harmadik
személyek hozzájárultak ahhoz, hogy az ajánlattal kapcsolat-
ban megadott adataikat – továbbá ezen adatok megváltozá-
sa esetén a megváltozott adatokat – a biztosító a jelen tájé-
koztatóban részletezett módon teljes körűen kezelje, továbbá
harmadik országbeli (viszont)biztosítóhoz vagy harmadik
országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli
adatkezelő) továbbítsa.  
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Belföldi Kerékpár Assistance
Választható  biztosítási csomagok

Standard Plusz Lux

Baleset, betegség kapcsán felmerülő szolgáltatások Szolgáltatás elérhetősége / térítési limit

Orvosi költségek térítése baleset és betegség kapcsán 50000 Ft 100000 Ft 250000 Ft

Orvosküldés, rendelő címének megadása igen igen igen

Betegszállítás korlátlan korlátlan korlátlan

Csonttörés 10000 Ft 15000 Ft 20000 Ft

Orvos által felírt gyógyászati segédeszköz 20000 Ft 30000 Ft 40000 Ft

Kórházi napi térítés (maximum 100 nap) – – 600 Ft/nap

Baleseti halál 1500000 Ft 2000000 Ft 5000000 Ft

Baleseti rokkantság (50%-tól) 1500000 Ft 3000000 Ft 6000000 Ft

Holttest hazaszállítása korlátlan korlátlan korlátlan

Információ, szervezés, költségvállalás, kerékpározással 
kapcsolatos váratlan helyzetekben

Szolgáltatás elérhetősége / térítési limit

Információs szolgálat a legközelebbi szervizről igen igen igen

Kerékpárkölcsönzés, túra során történő meghibásodás esetén csak szervezés 15000 Ft 20000 Ft

Információ, szervezés, költségvállalás kerékpár túra során, 
a kísérő autóval történő váratlan helyzetekben

Személyautó helyszíni javítása – – 30000 Ft

Személyautó szállítása – – 30000 Ft

Személyautó tárolása kár esetén, legfeljebb egy hétig – – 2000 Ft/nap

Bérautó szervezés  – – igen

Útipoggyász eltulajdonítása vagy baleset miatti 
sérülése esetén

A fedezet értékhatára

Poggyász értékének térítése 20000 Ft 50000 Ft 100000 Ft

Kerékpár sérülése balesetből eredően 10000 Ft 25000 Ft 50000 Ft

Jogvédelem, jogsegély, felelősségbiztosítás Jogvédelem, jogsegély, felelősségbiztosítás

Jogi képviselet – 200000 Ft 300000 Ft

Szakértő bevonása esetén szakvélemény díja – 150000 Ft 250000 Ft

Felelősségbiztosítás 3000000 Ft 6000000 Ft 10000000 Ft

Külföldi kiegészítő biztosítás:
Az UNIQA Biztosító Zrt. TravelHelp biztosítása módozattól 
függően, az alábbi kedvezményekkel

10% 20% 30%

Biztosítás éves díja 2500 Ft 6500 Ft 12500 Ft


